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คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี 30 / 2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินการจัดงานวันกตัญญครูอาวุโส ครังที่ 15

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย แผนกประถม ชมรมครูอาวุโส 
โรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย  และสมาคมด ีษย ่เก ่ามงฟอรีตว ิทยาล ัย ใด ้กำหนดจ ัดงานว ันกต ัญ ณ ูครูอาว ุโส 
ครั้งท ี่ 15 ข ึ้นในวันพฤหัสบดีท ี่ 16 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 -  13.00 น. ณ โรงเร ียนมงฟอรีต  
วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญรู้ค ุณต่อผู้ท ี่ม ีพระคุณและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ 
ครูอาวุโส

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญครูอาวุโส ครั้งที่ 15 เป็นโปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ 
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา หน้าที่ ให้ดำปรึกษา สนับสนุน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้สำเรีจ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
1.2 ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒนั รองประธาน
1.3 ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ กรรมการ
1.4 ภราดา พลากร เพียรพันธ์ กรรมการ
1.5 มาสเตอรีเสน่หั ดำวินิจ กรรมการ
1.6 นายเศรษฐ์ ชุม ดีลป้ กรรมการ
คณะกรรมการดำเนินงาน หน้าที่ ดำเนินงาน วางแผน กำกับ ติดตาม ประสานงาน การดำเนินงาน
ของคณ ะกรรมการฝ ่ายต ่าง  ๆ ท ีเ่ก ี่ยวข ้องให ้เป ็นโปตามวัตถ ุประสงค ์และบรรล ุจ ุดม ุ่งหมายอย ่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
2.1 ครูดารีษา แสงสินธ์ ประธานคณะกรรมการ
2.2 ครูกาญจนา ปียศ'ทิพย์ รองประธาน
2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก กรรมการ
2.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
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3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร หน้าที่ ดำเนินการจัดทำลำดับพิธีการและกิจกรรมต่าง  ๆ
ตลอดจนทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน ประกอบด้วย
3.1 มาสเตอร์ดักดิ้,บดินทร์ กันมะโน ประธานคณะกรรมการ
3.2 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ หน้าที่ ต้อนรับ และเชัญแขกรับเชัญ ครูอาวุโส นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้ 
ประกอบด้วย
4.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานคณะกรรมการ
4.2 ครูวันเพิญ สุขเกษม รองประธาน
4.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก กรรมการ
4.4 ครูศรีกุล ยอดชุมภู กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และแจกอาหารว่าง หน้าที่ จัดเตรียมรายช้อครูอาวุโส แขกรับเชัญ 
ท ี่มาร ่วม งานเพ ื่อ ใช ้ลงทะเบ ียน  และประสานฝ ่ายพ ิธ ีการ เพ ื่อม อบ ของท ี่ระล ึก ให ้แก ่ค ร ูอาว ุโส
ประกอบด้วย
5.1 มาสเตอร์ญาณิน ต๊ริไพศาลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ
5.2 ครูกาญจนา อยศทิพย์ รองประธาน
5.3 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ
5.4 ครูธีริศรา ดำลึทธี้ กรรมการ
5.5 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
5.6 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
5.7 มาสเตอร์ภานุวัฒน้ ต๊ะลือ กรรมการ
5.8 ครูสุทธิพร ใจกว้าง กรรมการ
5.9 ครูวิไลลักษณ์ แซ่ลี้ กรรมการ

6. คณะกรรมการจัดเตรียมของที่ระลึก หน้าที่ จัดเตรียมและแจกของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับครูอาวุโส
ประกอบด้วย
6.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานคณะกรรมการ
6.2 ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ รองประธาน
6.3 มาสเตอร์จารึก ลอยสุวรรณ กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ญาณิน ต๊ริไพศาลประเสริจ กรรมการ
6.5 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ
6.6 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
6.7 ครูนิภา ฟองผล กรรมการ
6.8 ครูณัฏฐกมล ปาไร่ กรรมการ
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7 .

ธ.9 ครูน้ทธ์หทัย ทันเสน
6.10 ครูรุ่งทิวา สาลีดืลบี
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเชัญ หน้าที่

กรรมการ
กรรมการ

ดำเนินการจัดทำจดหมายเธีญครูอาวุโส และแขกรับเขีญ
เข้าร่วมงาน ประกอบด้าย
7.1 มาสเตอร์โชยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานคณะกรรมการ
7.2 ครูกฤติมา ทิพวัง รองประธาน
7.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และตกแต่ง หน้าที่ ดำเนินการจัดสถานที่ โต ๊ะลงทะเบียน 
เขียนบี'าย ตลอดจนผูกผ้า และตกแต่งสถานที่โห้เรียบร้อยสวยงาม ประกอบด้วย
8.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขีต ประธานคณะกรรมการ
8.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ รองประธาน
8.3 ครูเดือนเพญ ตาทันทะ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรม หน้าที่ กำหนดรูปแบบและขั้นตอนด้านพิธีกรรมต่าง6! เช่น ดำเนินการติดต่อ 
พระสงฆ์ เตรียมดอกโม้ และกำหนดบุคคลในการทำหน้าที่ต่าง6]ด้านพิธีกรรม เป็นต้น ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน้ ฉัตรบรรยงค์ ประธานคณะกรรมการ
9.2 ครูศดืน ดาวดี รองประธาน
9.3 มาสเตอร์ขรรค์ชัย รีทู กรรมการ
9.4 มาสเตอร์ณธทัท ภูษิมงคลกุล กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหาร หน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้เพียงพอ 
แก่ผู้'ร่วมงาน ประกอบด้วย
10.1 ครูชนกกร ไชยวงค์ดำ ประธานคณะกรรมการ
10.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กิจ รองประธาน
10.3 ครูพรพิโล สมาธิ กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพันธ์และบนทึกภาพ
บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

หน้าที่ ประชาส ัมพ ันธ์การจัดกิจกรรม และ

11.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานคณะกรรมการ
11.2 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล รองประธาน
11.3 ครูวรพิชชา ยาวงค์ กรรมการ
11.4 ครูสมหญิง ฟูปัญญา กรรมการ
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12. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและบันทึกวีดีโอ หน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง แสง สี และ,บันทึก'รีดโอ
ประกอบด้วย
12.1 มาสเตอรีสุ'รชัย แสนทอน ประธานคณะกรรมการ
12.2 มาสเตอรีสุพจน์ เทียมยศ รองประธาน
12.3 มาสเตอร์บรรจง ปียศทิพย์ กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายจราจร หน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และที่จอดรถให้แก่ผู้มาร่วมงาน

ประกอบด้วย
13.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
13.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ

14. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน หน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน และจัดทำบัญขิรายรับ -
รายจ่าย ประกอบด้วย
14.1 ครูคดีธร ตันดุ ประธานคณะกรรมการ
14.2 ครูกาญจนา ปิยคทิพย์ รองประธาน
14.3 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
14.4 ครู'รุ่งที'วา สาลีดีลป็ กรรมการ

15. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล หน้าที่ จัดทำแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมิน 
ประกอบด้วย
15.1 ครูธีริศรา ดำสิทธี้ ประธานคณะกรรมการ
15.2 ครูวิใลรัตน์ เสียมภักดี รองประธาน
15.3 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ

ท ั้งน ี้ ขอให้ผู้ใด้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ที่โด้รับมอบหมายอย่างเตม 
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ส่ัง ณ รันที่ ^ มกราคม 2563

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย
(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)

—


